
 
Örebro läns bridgeförbund 
 
Styrelsemöte den 10 augusti 2021 
 
Detta var det första live mötet på ca 1,5 år. Det hölls i Hällefors BK:s klubblokal 
och fyra av de fem deltagarna var också med i klubbens ordinarie kvällsspel efter 
mötet. 
 
Närvarande vid mötet: Lars Marcusson, Rolf Selander, Johan Karlsson, Irene 
Håberger och Hans Lilja.  
 
§1. Ordförande Lars M öppnade mötet.  
 
§2. Dagordning fastställdes.  
 
§3. Föregående protokoll 
 
Protokoll från föregående möte och telefonmötena under pandemin justeras 
formellt vid nästa fysiska möte. Irene har betalat ut rallypriser från förra säsongen 
och Kenneth har besvarat den motion som ställts från en medlem gällande TL –
licensiering och IT kunskaper för denne på BBO och Funbridge. 
 
§4. Ekonomi 
 
Kapitalbehållningen från föregående år är drygt 20 tkr. 
 
§5. Tävlingsverksamheten 
 
Johan och Dejana tar fram ett förslag till spelprogram för 2021/2022. Detta ska 
innefatta DM-tävlingar och Allsvenskan div 4. Silverrallytävlingar kan föras in i 
programmet efterhand som de bestäms. Johan kollar med SBF om ev. ändringar 
i startavgifter och annat som kan påverka våra ställningstaganden. 
 
ÖLBF avser liksom förra spelåret att svara för startavgifterna för lagen som 
anmäler sig till DM lag och Allsvenskan div.4. 
 
§6. Inkomna förslag och skrivelser 
 
_ 
 
§7. Övriga frågor 
 
Frågor inför årsstämman den 12 september behandlades. Rolf hade gjort ett 
utkast till kallelse och till verksamhetsberättelse. Efter diskussion beslöts att Rolf 
gör vissa justeringar, främst att sittande styrelse ställer sina platser till förfogande 



då den inte blivit vald på vederbörligt sätt. (Ingen årsstämma hölls 2020 pga 
pandemin). Ett nytt utkast skickas senare tll styrelseledamöterna för synpunkter. 
 
Irene slutför bokföringsarbetet och svarar för budgetförslag. I budget förslaget  
ska beaktas att lagtävlingarna i DM ska vara gratis för spelarna. Vidare bör 
belopp anslås för ungdoms- och utbildningssatsningar. 
 
SBF har bytt verksamhetsår till september- augusti. ÖLBF ska enligt våra stadgar 
tillämpa samma verksamhetsår som SBF. Rolf ser över vilka ev. andra 
konsekvenser detta har för datum m.m. som anges i våra stadgar. Frågan tas 
sedan upp på distrktsstämman. 
 
Irene svarar för distributionen av underlaget till stämman, som bör gå ut senast 
vecka 34. 
 
§8. Nästa möte  
 
Nästa möte blir ett konstituerande möte direkt efter distriktsstämman den 12 
september.  
 
 
Vid protokollet: Rolf Selander      
 
 
 
Justeras: Lars Marcusson 
 
 
 
 
 
 
 
 


